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Minister neemt NUSO-onderzoek in ontvangst
Demissionair-minister Rouvoet neemt 26 mei a.s. bij speeltuin Morschkwartier in
Leiden het NUSO-onderzoek "Buurtfunctie terug naar de speeltuin" in ontvangst.
De minister krijgt het aangeboden door NUSO-voorzitter Hans Nieukerke. In
ons blad Speelmail van maart jl. gingen we uitvoerig in op de resultaten van het
onderzoek. Wilt u het nog eens nalezen:
http://www.nuso.nl/leden/speelmail/2010-Speelmail-1.pdf

Alles weten over wet- en regelgeving voor vrijwilligers?
Het wet- en regelgevingdossier op de website vrijwilligerswerk.nl is volledig vernieuwd. Onderwerpen
als onkosten- en reiskostenvergoeding, belastingen, veilige arbeidsomstandigheden, inkomsten en
accommodatie worden hier uitvoering behandeld. Zie:
http://www.vrijwilligerswerk.nl/eCache/DEF/1/26/290.html

De mooiste speeltuin van de Alblasserwaard
"De mooiste speeltuin van de Alblasserwaard! En u werkte daar aan mee". Dat meldt voorzitter Mark
van Dijk natuurspeeltuin Het Weitje in Hardinxveld-Giessendam. Het Weitje speelt een belangrijke rol
in een video van de gemeente over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waaruit de huur voor het
speelterrein wordt betaald. Zie
http://www.hetweitje.nl/test/

, http://www.themotionfactory.com/video/previews/wmo/WMO.html

Kom ook naar de NUSO Ledendag in De Leemkuil
De NUSO Ledendag vindt 11 september aanstaande plaats in speeltuin De Leemkuil in Nijmegen en
het daarbij horende congres in het nabijgelegen wijkcentrum De Ark van Oost. Om het congres bij te
wonen mogen drie bestuursleden gratis naar binnen. Voor meerdere volwassenen en de kinderen van
uw vereniging hebben we weer een aantrekkelijke prijs voor het entree-speeltuinpakket, namelijk vier
euro per persoon. Het pakket bestaat uit entree, treinritje over het speelterrein, patat en ijs en voor de
kinderen ranja en snoep en voor de volwassenen koffie en koek. Aanmelden kan via info@nuso.nl
. Meer over De Leemkuil, www.deleemkuil.nl

NSGK-campagne voor aangepaste speeltuinen
De NSGK voor het gehandicapte kind grijpt het zestigjarig bestaan in 2010
aan om in juni een campagne te beginnen om in drie jaar 25 speeltuinen zo
aan te passen dat kinderen met en zonder handicap optimaal en in hun directe
woonomgeving met elkaar kunnen spelen. Ook de NUSO is betrokken bij deze
campagne. Zie www.nsgk.nl

Landelijke speeltuindag
In veel gemeenten zijn de afgelopen tijd nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd en colleges
geformeerd. De landelijke speeltuindag zaterdag 19 juni a.s. is een ideaal moment om hen kennis te
laten maken met het grote belang van uw speeltuinvereniging. Maar u kunt ook open huis houden voor
bijvoorbeeld de media of buurtbewoners die nog niet zo bekend zijn met de speeltuin. Deelnemers
ontvangen van de NUSO weer een pakketje met promotiemateriaal. Opgeven kan bij
c.kramer@nuso.nl

Juridisch advies voor NUSO-leden
Een vrijwilligersorganisatie kan verwikkeld raken in een juridische procedure of vragen hebben over
bijvoorbeeld een huurovereenkomst of statuten. De NUSO biedt leden de mogelijkheid een gratis
consult te vragen aan de NUSO-advocaat of de NUSO-notaris. Na het eerste gratis consult berekenen
wij voor het mogelijke vervolg 100,-- euro (dit bedrag geldt voor maximaal vier uur). Mocht er meer dan
vier uur nodig zijn, dan zal er altijd eerst worden overlegd met uw organisatie. De kosten zullen dan per
uur worden berekend. Dit geldt ook als het tot een rechtszaak komt.

Stichting SPIN gecertificeerd
Stichting Speeltuinen in (Amsterdam)Noord (SPIN) behaalde het HKZ certificaat. Het werk van SPIN
voldoet nu aan de kwaliteitsnormen voor het toepassingsgebied Sociaal Cultureel Werk van het
Certificatieschema Welzijn en maatschappelijke dienstverlening van de Stichting HKZ. SPIN zegt, voor
zover bekend, de eerste organisatie voor speeltuinwerk in Nederland te zijn die is gecertificeerd voor
het onderdeel Sociaal Cultureel werk van de Stichting HKZ. Zie ook: http://www.stichting-spin.nl/ en
http://www.hkz.nl/content/view/1514/1351/

Vrijwilligerswerk in verkiezingsprogramma
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, NOV, wil dat politieke partijen in hun
verkiezingsprogramma's rekening houden met vrijwilligerswerk. "Van de onbetaalde activiteiten van de
vijf miljoen Nederlandse vrijwilligers profiteert de hele samenleving", aldus NOV. "Wie zich inzet
verdient ondersteuning, erkenning en waardering". NOV vraagt de politieke partijen onder andere de
Verklaring Omtrent Goed Gedrag gratis te maken. Meer weten:
http://www.nov.nl/NOV/docs/nieuws/NOVvrijwilligerswerkinverkiezingsprogramma2010.pdf

Steun speeltuin Haarlemoost
Speeltuin Haarlemoost neemt deel aan een door de lokale supermarkt georganiseerde
sponsorwedstrijd. "In dertig seconden kunt u 'mijn' speeltuin steunen door uw stem uit te brengen",
aldus voorzitter Marcel Briefjes.
Stem via volgende link: Speeltuinstem http://www.c1000.nl/supermarkten/haarlem/c1000haarlem/acties/spek-de-kas-van-je-club/stemmen/0077b13f-5166-4d59-95e0-b1b54a44b613/
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